
 
 
 
 

□ Artikel 33 vraag mondeling te 

beantwoorden tijdens 
raadsvergadering 29 maart 2018 
 

 

 

 

Door 

 

Kopie aan 

Volgnummer 

Zaaknummer 

 

Laurens van Voorst, Hart 

voor Schijndel 

Raad (via griffie) 

Door griffie aan te geven 

Door griffie aan te geven 

 

Portefeuillehouder E. van den Bogaard 

Datum     Datum antwoord Bijlage(n)  

    

Onderwerp: Woningbouw bij geitenbedrijven 

 

 

Het College heeft via een persbericht laten weten woningbouw in de gemeente toe te staan 

binnen een straal van 2 km. van een geitenbedrijf. ‘Hart voor Schijndel’ heeft daarover de 

volgende vragen: 

 

 

1. Wat vindt onze GGD van uw bekendmaking? 

 

2. Heeft u contact gehad met de organisaties Q-support en/of Q-uestion? Zo ja, wat vinden 

ze daar van uw plannen? Zo nee, waarom deed u dat (nog) niet?  

 

3. Bent u het met ons eens dat woningbouw binnen die gebieden niet wijs is vanwege de, 

nota bene door u zelf beschreven, risico’s voor kinderen, ouderen en kwetsbare 

inwoners? Zo nee, waarom niet?  

 

4. Bent u het met ons eens dat uw eis om bewoners een verklaring te laten tekenen over de 

risico’s die ze nemen, niet past binnen de morele verantwoordelijkheid die de lokale 

overheid heeft op het gebied van gezondheidszorg? Zo nee, waarom niet?  

 

5. Bent u het met ons eens dat uw eis om bewoners een verklaring te laten tekenen over de 

risico’s die ze nemen, niet past bij de ambities van het College op het gebied van 

gezondheidszorg (u heeft dat onderwerp tot één van de vijf thema’s van beleid verklaart)? 

Zo nee, waarom niet? 

 

6. Bent u het met ons eens dat vanwege de door u genoemde bezwaren en restricties het 

imago van Olland als woonplaats eerder wordt verzwakt dan versterkt en dat u dus de 

zorgen van de dorpsraad daar alleen maar vergroot? Zo nee, waarom niet? 

 



 

Zaaknummer  Pagina 2 van 2 datum  

7. Is het College alsnog bereid verantwoording te nemen voor de gezondheidsrisico’s die het 

gevolg zijn met de voorgenomen toestemming tot woningbouw binnen stralen van 2 km 

van geitenbedrijf? 

 

Hoogachtend, 

 

Namens de fractie van ‘Hart voor Schijndel’,  

 

L. van Voorst 

 

 

 
 

 

 

 


